
 
 
 

TONTTUJUHLAT KODASSA & KARHUNPESÄLLÄ 
 

Juhlakansa saapuu Karhunpesän tunnelmalliselle hirsihuvilalle,  
erämaan rauhaan, Nuuksioon. 

Tervetuliaisglögit ja piparit nautitaan pihapiirin nuotiotulilla. 
Opastontut kertovat illan ohjelmasta. 

 
Alkaa “Kadonneen Pikkujoululahjasäkin” metsästys lyhtyjen valossa,  

pimenevässä illassa. Joukkueet saavat mukaansa vihjeen,  
jonka avulla piiloa lähdetään etsimään. 

 
Vihjeitä löytyy matkan varrelta useampia mutta lopuksi ryhmien on  

yhdistettävä voimansa piilopaikan löytääkseen. 
 

Karhunpesän lempeälöylyinen sauna on lämpimänä ulkoilun päätteksi.  
Pulahdusmahdollisuus kylmävesitynnyrissä ulkona (säävaraus). 

 
Saunan jälkeen siirrytään soihtukulkueena metsän kautta tunnelmalliselle 

lapin kodalle, jossa herkullinen pikkujouluillallinen valmistuu näyttävästi avotulilla.  
 

Ilta jatkuu leppoisasti joko kodalla tai Karhunpesällä takkatulen äärellä. 
 

Juhlat päättyvät aikanaan ja bussi noutaa väsyneet juhlijat  
kotiin tai jatkoille lähikaupunkiin. 

Karhunpesällä on myös yöpymismahdollisuus. 
 

Tervetuloa nauttimaan! 
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PIKKUJOULUT SAFARITALOLLA NUUKSIOSSA 
 

Juhlakansa saapuu Safaritalolle Nuuksioon, erämaan rauhaan. 
Tervetuliaisglögit ja piparit nautitaan pihapiirin nuotiotulilla.  

Opastontut kertovat illan ohjelmasta. 
 

“InipiSpa” – eksoottinen kotakylpylä on lämpimänä metsälammen rannalla. 
 

Saunatonttumme on tosin tehnyt taas kepposiaan lukitsemalla saunan oven.  
Ryhmä saa joitakin vihjeitä tontun liikkeistä ja avaimen  

etsintä voi alkaa. Humorististen tehtävien ja arvoitusten avulla  
avaimen pitäisi löytyä noin puolessa tunnissa. 

 
Onkin jo aika siirtyä saunan lämpöön. Kotasaunan lempeissä löylyissä  
ja yrttiöljyin maustetuissa lämminvesipaljuissa sielu ja ruumis lepää.  

Kodan keskellä palava nuotiotuli tuo lisätunnelmaa.  
Uskaliaat voivat pulahtaa avannossa. 

Pieni suolainen ja virkistävät juomat maistuvat kylpyjen lomassa.  
Täällähän voisi viettää vaikka koko illan! 

 
Herkulliset tuoksut kutsuvat saunojia jouluisen pitopöydän ääreen.  

Illallinen nautitaan Safaritalolla tunnelmallisesti takkatulen äärellä (A-oik.). 
 

Loppuilta mukavaa yhdessäoloa ja seurustelua. Tanssimahdollisuus 
levymusiikin tahdissa tai pipotanssit ulkoterassilla. 

 
Tervetuloa nauttimaan! 
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PIKKUJOULUT VILLA KOTKANKALLIOSSA PORKKALASSA 

 
Saapuminen Villa Kotkankallion tunnelmalliselle hirsihuvilalle Porkkalaan,  

joka on kuuluisa niin linnuistaan kuin riistaeläimistöstäänkin. 
 

Tervetuloglögien jälkeen ohjelmassa tonttupolku 
Kotkankallion pihapiirissä. Tonttupolun tehtävärastit suoritetaan joukkueittain,  
mukaan tarvitaan vain ripaus fysiikkaa, nokkeluutta ja aimo annos huumorimieltä! 

 
Ohjelman jälkeen lämmintä juotavaa ja  

välipalaa tarjolla pihapiirin nuotiokatoksella. 
 

Saunat ovat lämpiminä ulkoilun päätteeksi. Viihtyisällä saunaosastolla  
on kaksi saunaa pukuhuoneineen. Yhteistä aikaa saunomisen lomassa  

vietetään uima-altaalla ja poreammeiden pyörteissä takkatulen äärellä. 
Pientä naposteltavaa ja virkistäviä juomia tarjolla (A-oik.). 

 
Herkullinen illallinen nautitaan villan ruokailusalissa takkatulen äärellä. 

 
Loppuilta mukavaa yhdessäoloa ja seurustelua villan viihtyisissä tiloissa. 

Musiikkilaitteet, tanssia, karaokea valinnan mukaan. 
 

Villa Kotkankalliossa on yöpymismahdollisuus  
tai tilausbussi noutaa juhlkakansan kotiin tai jatkoille lähikaupunkiin. 

 
Tervetuloa nauttimaan! 
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